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W Centrum Dystrybucyjnym Lidl w Gródkowie zawieszono wiechę
2 marca 2017 w Centrum Dystrybucyjnym firmy Lidl odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy, która oznacza
osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku. Uruchomienie centrum logistycznego ma się oficjalnie
odbyć w czerwcu br.
W uroczystości uczestniczyli reprezentanci sieci Lidl i wykonawca, którym jest firma Budimex, a także przedstawiciele naszego samorządu: Wójt
Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, kierownictwo Urzędu Gminy Psary, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy
oraz Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi. Nie
zabrakło również osób, które uczestniczyły w budowie Centrum Dystrybucyjnego.
Część oficjalna składała się z powitania zaproszonych gości, podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w cały proces inwestycyjny oraz
przemówień. Głos zabrał również Wójt
Gminy Psary, który w swoim wystąpieniu podkreślił, iż obecność firmy Lidl
staje się faktem i jest to wielki dzień
dla gminy Psary. Przypomniał również
najważniejsze wydarzenia związane
z inwestycją, wspominając pierwsze
spotkanie, kiedy to przedstawiciele
firmy Lidl wyrazili zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w gminie. Po
przemówieniach nastąpiło uroczyste
poświęcenie budynku przez ks. Piotra
Pilśniaka wieńczące część oficjalną uroczystości.

s. 3 INWESTYCJE
Ruszyła budowa 12 km wodociągu

Podczas uroczystości zawieszenia wiechy zgromadzeni goście mieli okazję
obejrzeć wnętrze centrum dystrybucyjnego Lidl w Gródkowie

Następnie przybyli goście mieli okazję zwiedzić obiekt, w tym pomieszczenia magazynowe, przystosowane do
przechowywania różnych produktów.
Uroczystość zakończył poczęstunek
dla wszystkich zgromadzonych gości.
W sierpniu 2014 r. firma Lidl nabyła
od Agencji Nieruchomości Rolnych ponad 19 ha terenu, przeznaczonego w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod usługi. Gmina Psary pierwsze korzyści z budowy centrum
odczuła już w marcu 2015 r., kiedy na

s. 4 INFORMACJE Postępy w pracach projektowych kanalizacji i oczyszczalni ścieków

konto samorządu wpłynęło blisko 3 mln
zł z tytułu renty planistycznej. Kwota ta
została wpłacona przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu w wyniku
wzrostu wartości działki, którą sprzedano pod tę inwestycję.
Warto podkreślić, że budowę obiektu rozpoczęto w czerwcu 2016 r, a oficjalne otwarcie dziewiątego Centrum
Dystrybucyjnego Lidla w Polsce, mieszczącego się w Gródkowie, ma się odbyć
już w czerwcu tego roku. Pracę znajdzie
w nim ponad 220 pracowników. Red.

s. 8 INFORMACJE
Zmiany w gminnej oświacie
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Trwa budowa przedszkola w Gródkowie
W styczniu ruszyły prace związane z budową przedszkola w Gródkowie, którego koszt wyniesie 1 392 234,25 zł
brutto, prace mają potrwać do 15 grudnia 2017 r.
Dużą inwestycją, która wystartowała w styczniu w gminie Psary, jest budowa przedszkola w Gródkowie, które
zostanie dobudowane do istniejącego
budynku szkoły podstawowej. Do tej
pory wylano już i zaizolowano ławy
fundamentowe, a obecnie trwa murowanie ścian fundamentowych, które
powstaną z bloczków betonowych.
Nowa placówka dla najmłodszych
mieszkańców gminy będzie miała
280,90m2, a jej przestrzeń zostanie podzielona na trzy sale, dla poszczególnych grup dzieci. Pozwoli to na utwoPowstają ściany przedszkola przy szkole w Gródkowie
rzenie dodatkowej klasy przedszkolnej
dla 3– i 4–latków.
m.in. nowe miejsca parkingowe o pow. 300m2. Wykonawcą tej inwestycji jest
Przebudowana zostanie również ok. 950 m2 oraz ogrodzony plac zabaw firma Biuro Serwis Izabela Jędrzejewprzestrzeń wokół obiektu – powstaną z nawierzchni syntetycznej o pow. ok. ska z Katowic. Red.

Postępy w BUDOWIE stadionów sportowych w Strzyżowicach i Sarnowie
Zimą rozpoczęto prace budowlane
na stadionach sportowych w Strzyżowicach i Sarnowie. Łączny koszt
inwestycji wyniesie blisko 3 mln zł,
a terminy realizacji przewidziane są
jeszcze na ten rok. Na obu budowach
widoczne są już znaczące postępy.
Dużą inwestycją, wartą 1 187 891,85
zł brutto, jest budowa stadionu sportowego LKS Jedność Strzyżowice. Obecnie
na stadionie zamontowano krawężniki
ograniczające drogi i place postojowe
oraz trwa budowa drogi. Zabudowano
również zbiorniki na wodę opadową,
budowane są fundamenty pod trybunę,
a w budynku szatni prowadzone są prace remontowe.
Przypominamy, że w ramach wyżej
wymienionej inwestycji powstaną między innymi drogi dojazdowe, chodniki
oraz 14 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej. Na stadionie postawione zostaną nowe zadaszone trybuny oraz oświetlenie, zarówno parkowe
jak i sportowe, umożliwiające treningi
po zmierzchu. Modernizacja obejmie
również budynek szatni, gdzie robotnicy
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Na stadionie w Strzyżowicach już wkrótce rozpoczną się prace brukarskie

wykonają prace remontowe i zainstalują ogrzewanie, a na końcu obiekt ten
zostanie doposażony w nowy sprzęt.
Remont przejdzie również budynek gospodarczy, znajdujący się obok szatni. Na
terenie stadionu powstanie kanalizacja
deszczowa wraz ze zbiornikami wody o
pojemności 10m³. Cały teren zyska też
nowe ogrodzenie. Prace przeprowadza
Zakład Robót Komunalnych BUD-KOM
sp. z o.o. sp. komandytowa z Czeladzi,
WYDAWCA:
Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
tel. 32 29 44 920, fax. 32 29 44 01
www.psary.pl
urzad@psary.pl
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która została wyłoniona w trybie przetargu publicznego nieograniczonego. Termin realizacji to koniec kwietnia 2017 r.
Duże zmiany zajdą w tym roku nie
tylko na wspomnianym stadionie sportowym w Strzyżowicach, ale także w Sarnowie. W lutym rozpoczęto w tym sołectwie prace nad modernizacją stadionu
o wartości 1 675 000 zł brutto. Obecnie
c.d. na str. 3
WAŻNE DANE KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71
NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 997 Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991
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c.d. ze str. 3

wyłoniona w drodze przetargu firma
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe
Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. dokonała
już wyburzenia budynku starej szatni i
trybun, wylano również ławy fundamentowe i ruszyły prace przy budowie ścian
fundamentowych z bloczków betonowych.
W ramach przeprowadzonych na
sarnowskim stadionie prac powstanie
nowy budynek zaplecza socjalnego o
powierzchni 209,87 m2, szambo, a także
zadaszone trybuny z 200 miejscami siedzącymi. Remont przejdzie także otoczenie obiektu jak i płyta boiska, na której
zamontowany zostanie drenaż, system
nawadniania oraz posiana zostanie nowa
trawa. Zamontowane zostanie również
oświetlenie sportowe do treningu. Red.

W Sarnowie powstały już fundamenty pod budowę szatni KS Sarnów

RUSZYŁY PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ 12 KM SIECI WODOCIĄGOWEJ
Rozpoczęły się prace związane z budową i wymianą 5 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości blisko 15
km, w tym ponad 2,75 km przyłączy. Inwestycja podzielona została na 3 zadania, z których realizacja pierwszego
zakończy się w 2017 r., a dwóch pozostałych w połowie 2019 r. Umowy z wykonawcami podpisano 5 grudnia 2016
r., a ich łączna wartość opiewa na 3 370 077,03 zł brutto.
Aktualnie dobiega końca budowa
i wymiana sieci wodociągowej z przyłączami do domów w Strzyżowicach
na ul. Żwirowej oraz w Psarach na ul.
Polnej i ul. Gródkowskiej. W ramach
tego zadania powstanie nowy wodociąg w Malinowicach na ul. Słonecznej
i Sarnowie na ul. Źródlanej. Łącznie na
tym etapie ma powstać ponad 3,1 tys.
metrów bieżących sieci wodociągowej.
Umowa na realizację tego projektu została podpisana z firmą „INSTALBUD”
Tadeusz Machowski z siedzibą w Różanowicach, a koszt inwestycji wynosi
878 677,01 zł brutto. Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 czerwca
2017 r.

Realizacja dwóch kolejnych zadań
rozpocznie się w II kwartale bieżącego
roku. Pierwsze z nich obejmie budowę
sieci wodociągowej w Malinowicach
od Stacji Uzdatniania Wody przy ul.
Wiejskiej aż do Dąbia do ul. Pocztowej.
Nowa sieć powstanie też na ul. Krótkiej
w Malinowicach, a łącznie ta inwestycja
obejmie budowę i wymianę wodociągów na odcinku o długości ponad 3,5
tys. m.b. Wykonawcą tego zadania został Zakład Remontowo-Budowalny
„WIADUK” Wojdyła – Kolanko sp. j. z
siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Koszt
robót wyniesie 1 049 348,02 zł brutto, a
termin zakończenia zgodnie z umową
planowany jest na 28 czerwca 2019 r.

Budowa wodociągu w Malinowicach na ul. Słonecznej

Ostatnie zadanie prowadzone będzie na odcinku Brzękowice Dolne
– Goląsza Biska – zbiornik Góra Siewierska oraz w Strzyżowicach na ul.
Parkowej. Do wykonania będzie ponad
5,4 tys. m.b. sieci wodociągowej. Umowa na realizację zadania podpisana
została z konsorcjum firm ZRIB sp. z
o.o. i Zakładem Robót Inżynieryjno –
Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim,
a jej wartość opiewa na kwotę 1 442
052,00 zł brutto. Termin realizacji prac
zaplanowano na 28 czerwca 2019 r.
Prace w znacznej części prowadzone będą metodą bezwykopową, co
usprawni i ułatwi wykonywanie głównych odcinków sieci. Wszystkie przyłącza do budynków zostaną zakończone
studzienkami wodomierzowymi mrozoodpornymi, wyposażonymi w wodomierze z funkcją odczytu radiowego.
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Psarach aktualnie projektuje również
budowę i przebudowę wodociągów w
Brzękowicach Górnych, Dąbiu Górnym,
Goląszy Górnej, Gródkowie od Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Drzewnego
do skrzyżowania z ul. Dojazdową, na ul.
Pokoju i ul. Górnej, w Malinowicach na
ul. Bukowej i ul. Słonecznej w drugiej
linii zabudowy oraz w Preczowie na ul.
Dębowej. Red.
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ul. wspólna w psarach i gródkowie będzie przebudowana
Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej ul. Wspólnej wraz
z odwodnieniem w Psarach i Gródkowie.
21 lutego 2017 roku Wójt Gminy
Psary podpisał umowę na przebudowę ulicy Wspólnej w Psarach i Gródkowie wraz z budową odwodnienia.
Koszt planowanej inwestycji wyniesie
1 040 500,00 zł brutto.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej o długości ok. 806 m. i szerokości ok. 3,5
m. z obustronnym krawężnikiem. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie
z kostki betonowej, a pobocza gruntowe wzmocnione zostaną kruszywem
o szerokości ok. 0,50 m. Przewidziana
jest również modernizacja skrzyżowania ul. Wspólnej z ul. Strzyżowicką,
przebudowa zjazdu publicznego na
gminną drogę wewnętrzną i zjazdów

Ulica Wspólna w Gródkowie przed rozpoczęciem prac

na posesje prywatne oraz budowa
kanalizacji deszczowej i zatok umożliwiających zatrzymanie się pojazdów.
Wykonawca projektu został wyłoniony w drodze przetargu. Spośród
12 złożonych ofert, najkorzystniejszą

przedstawiła firma MAXIMUS Michał
Seńków z siedzibą w Tarnowskich Górach. Termin zakończenia prac budowlanych zgodnie z umową planowany
jest na 30 września 2017 roku. Red.

WKRÓTCE Brukowanie alejek i remont kaplicy na cmentarzu KOMUNALNYM
W 2017 roku w budżecie gminy Psary przewidziano 200 000 zł na wybrukowanie alejek na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach.
Remont zewnętrzy ma przejść także cmentarna kaplica.

W planach jest między innymi
utwardzenie alejek oraz terenu przed i
za kaplicą oraz nawierzchni znajdującej
się bezpośrednio przy krzyżu. Każda z
alejek zostanie pokryta drobnowymiarową kostką betonową, a teren znajdujący się za kaplicą wyłożony zostanie
kostką betonowo- ażurową. Obszar
znajdujący się bezpośrednio przy krzyżu, przed kaplicą zostanie wykonany z
granitowych płyt chodnikowych. Przetarg na wyżej wymienione prace zostanie ogłoszony już w połowie kwietnia.
Wymienione wyżej inwestycje to
jednak nie jest cały zakres robót, które
zostaną wykonane na strzyżowickim
cmentarzu jeszcze w tym roku. Ponieważ poza robotami opisanymi powyżej planowane są jeszcze prace, które
przeprowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu. Generalny remont

Alejki i kaplica na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach przejdą remont

przejdzie kaplica cmentarna, do której
zostaną wybudowane nowe schody
zewnętrzne. Na budynku budowlańcy
położą nową elewację, a dach zostanie
wyremontowany. Ponadto planowana
jest wymiana ogrodzenia od strony

zakładu pogrzebowego. Na terenie
cmentarza wyburzone zostaną istniejące toalety, a stary śmietnik będzie zamieniony na nowy. Remont przejdzie
również część parkingu, znajdująca się
przed wejściem na cmentarz. Red.

Postępy w pracach projektowych kanalizacji i oczyszczalni ścieków
Od listopada ubiegłego roku trwają prace nad wykonaniem projektów budowlanych dla sieci kanalizacji sanitarnej o długości
ok. 30 km oraz zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Psary. Dodatkowo w ramach tego zadania powstaje też projekt budowlany odcinków nowej sieci wodociągowej o łącznej długości 9 km.

W drodze przetargu wyłoniono dwa
biura projektowe, które przygotowują
osobno projekt budowy gminnej oczyszczalni ścieków oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej. Projektowane

systemy zostały wybrane na podstawie
wielowariantowej koncepcji, która wykazała, że najkorzystniejszym rozwiązaniem
problemu ścieków sanitarnych na terenie naszej gminy jest budowa zbiorczej
kanalizacji ciśnieniowej z jedną gminną

oczyszczalnią ścieków.
Wykonawcą projektu budowy gminnej oczyszczalni ścieków, która znajdować się będzie niedaleko cmentarza
gminnego w Psarach, została firma IGI
c.d. na str. 5
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c.d. ze str. 4

Aqua Sp. z o.o. z Warszawy. Dokumentacja budowlana ma powstać do końca
2017 r., a jej koszt wyniesie 119.800 zł brutto. Obecnie firma jest w trakcie procedur
uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. Firma wykonała już koncepcję projektowanej oczyszczalni, która
oparta jest o najnowocześniejsze technologie i trendy techniczne. Cała oczyszczalnia i wszystkie urządzenia towarzyszące
znajdować się będą w jednym budynku,
izolującym procesy oczyszczania ścieków od otoczenia. Pomijając najwyższą
sprawność projektowanych rozwiązań i
urządzeń standardowych działających na
głównym etapie oczyszczania biologicznego, nowością jest zastosowanie również biologicznego (roślinnego) stopnia
doczyszczającego tzw. laguny hydroponicznej.
Projektant zadbał, żeby wszelkie uciążliwe operacje typu dowóz i zrzut ścieków
z szamb na oczyszczalni odbywał się w
zamkniętym pomieszczeniu uniemożliwiającym wydostawanie się odorów na
zewnątrz. Powietrze pochodzące z wentylowania wnętrza oczyszczalni poddawane
będzie filtracji antyodorowej.
Oczyszczone ścieki odprowadzane
będą do potoku Wielonka przepływającego na granicy działki.
Dzięki tym wszystkim zabiegom zasięg
oddziaływania oczyszczalni mieścić się będzie w granicach działki.
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej o wartości 578.100 zł brutto, przygotowuje firma „ALFA” mgr Bożena Habrajska
z Będzina. Model kanalizacji ciśnieniowej
polega na gospodarowaniu ściekami sanitarnymi za pomocą niewielkich zbiorników
przydomowych wyposażonych w proste

Oczyszczalnia ścieków będzie wykorzystywała metodę laguny hydroponicznej
Fot: IGI Aqua Sp z o.o.

i wydajne pompy, które niewielkimi przewodami odprowadzają nieczystości do
jednej oczyszczalni ścieków. Projektanci w
uzgadnianym modelu przyjęli, że wszystkie ścieki z terenu gminy Psary będą przepompowywane do oczyszczalni ścieków
w Psarach, dzięki czemu gmina nie będzie
musiała ponosić dodatkowych kosztów
za odprowadzanie ścieków do sąsiednich
gmin. Uzgodniono już, że w pierwszym
etapie zaprojektowana będzie kanalizacjia, która będzie biegła do oczyszczalni
po kolei następującymi ulicami: Szosowa
w Strzyżowicach, Zwycięstwa w Psarach i
Gródkowie w rurach o średnicach od fi 50
do fi 110. Średnice rur zbiorczych w drogach wynosić będą od od fi 50 do fi 110.
Obecnie uzgadniana jest także trasa
projektowanych mediów z projektantami
przebudowy odcinka DW913 w Gminie
Psary, którymi są firma z branży drogowej
– ILF Warszawa oraz firmy z branży sanitarnej – INGRAM Wrocław i BIPROKOM
Kraków.
W kolejnym etapie prac inżynierowie
przygotują projekty sieci kanalizacji o długości ok. 25 km dla następujących ulic:

Oczyszczanie ścieków w Psarach będzie odbywało się w zadaszonym pomieszczeniu
Fot. : IGI Aqua Sp. z o.o.

• w Psarach: Kolejowej, Irysów, Kamiennej, włączenia ulicy Bocznej i Łącznej,
Kasztanowej (od skrzyżowania z ul. Szkolną do końca istniejącej brukowanej drogi),
Szkolnej, Wiejskiej, Akacjowej, Grabowej,
Wolności, Górnej, Gródkowskiej, Polnej,
Reymonta, Zwycięstwa i Leśnej,
• w Sarnowie: Wiejskiej od nr 1 do skrzyżowania z DK86, Spacerowej, Kamiennej
• w Gródkowie: ul. Kolejowej i Zwycięstwa,
• w Strzyżowicach: Cichej, Bocznej,
Podwale (3 odcinki), Belnej, 1 Maja (od
skrzyżowania z DW 913 do skrzyżowania z ul. Rogoźnicką/Podwale), Szosowej,
Dokumentacja uwzględni również
wykonanie kanalizacji ciśnieniowej zlokalizowanej wzdłuż dróg, które gmina przewidziała do przebudowy w najbliższych
latach, są to między innymi: ulica Brzozowa w Malinowicach i Dąbiu Chrobakowym, ulica Zielona w Preczowie, Kościelna w Dąbiu oraz w Brzękowicach Wale.
Dokumentacja ta ma być opracowana do
końca 2018 r.
W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców, zgłaszane do Urzędu Gminy w
Psarach, firma „ALFA” zorganizowała dyżury informacyjne, na które przyszło ok.
200 mieszkańców. Na spotkaniach omówione i wyjaśnione zostały wątpliwości
oraz uzgodniono przebieg sieci kanalizacji i wodociągu. Trwają również indywidualne uzgadniania przebiegu mediów
z mieszkańcami i właścicielami firm
objętych projektem. Jest to kluczowy
moment dla właścicieli nieruchomości,
znajdujących się przy projektowanej sieci kanalizacji, ponieważ mogą oni ustalić,
w którym miejscu na swojej posesji będą
przebiegały rury kanalizacyjne oraz gdzie
będzie umiejscowiona pompownia. Red.
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Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami w gminie Psary
Pracownicy Urzędu Gminy w Psarach, rozpoczęli na przełomie lutego i marca szereg prac, które mają za zadanie usprawnić usługę odbioru odpadów komunalnych. W marcu ogłoszony został przetarg na odbiór odpadów
komunalnych, a już wkrótce będzie przeprowadzona ankieta wśród przedsiębiorców, dotycząca gospodarowania odpadami. W kwietniu z kolei odbędzie się kontrola segregacji odpadów oraz sprawdzenie jakości usług
świadczonych przez firmę Remondis.
Gmina Psary przygotowuje się do oraz liczby zatrudnionych pracowni2. w wersji papierowej osobiście do
przejęcia obowiązku odbioru i zago- ków, pracujących na nieruchomości na kancelarii na parterze budynku Urzędu
spodarowania odpadów komunalnych której powstają odpady. Właściciele firm Gminy Psary
powstających w wyniku prowadzonej proszeni są również o podanie informa3. w wersji elektronicznej jako skan
działalności gospodarczej. W związku z cji na temat posiadania lub nie umowy na adres mailowy: srodowisko@psary.pl
tym do poszczególnych przedsiębior- na odbiór odpadów segregowanych
Od połowy kwietnia na terenie gmiców z terenu gminy Psary trafią ankiety oraz umowy na odbiór odpadów spe- ny Psary, odbędą się również kontrole
do wypełnienia i dostarczenia do Urzę- cjalistycznych. Odpady specjalistyczne segregacji odpadów komunalnych. Od
du Gminy w Psarach.
to te, które powstają w ramach działal- drugiej połowy kwietnia pracownicy
23 lutego 2017 r. Rada Gminy Psary ności gospodarczej, inne niż komunal- Urzędu Gminy w Psarach wraz z prapodjęła Uchwałę nr XXVII/299/2017 w ne, np. w aptekach są to m.in. zużyte i cownikami Zakładu Gospodarki Komusprawie odbierania odpadów komu- przeterminowane leki, w warsztatach nalnej będą sprawdzać poprawność
nalnych od właścicieli nieruchomości, samochodowych opakowania po ole- prowadzonej segregacji odpadów.
na których nie zamieszkują mieszkańcy, jach, smarach, części samochodowe, u Osoby, które nie segregują śmieci będą
a powstają odpady komunalne, czyli fryzjera opakowania po kosmetykach. obciążone wyższą stawką za odbiór
takich nieruchomości, na których pro- Dane pozyskane z ankiet są niezbęd- odpadów komunalnych. Jednocześnie
wadzona jest działalność gospodarcza. ne, by precyzyjnie oszacować ilość od- podczas prowadzonych czynności konGmina przejmie bowiem od 01.07.2018 padów komunalnych, powstających w trolnych pracownicy będą również konr. obowiązek odbioru śmieci od przed- wyniku prowadzonej działalności go- trolować firmę świadczącą usługę odsiębiorców. W związku z tym, na terenie spodarczej. Pozwoli to na uszczelnienie bioru odpadów komunalnych z naszej
Gminy przeprowadzona jest ankiety- systemu gospodarowania odpadami w gminy pod względem jakości i rzetelnozacja dotycząca gospodarowania od- naszej Gminie.
ści świadczonej usługi. Kontrole te będą
padami komunalnymi powstającymi w
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września miały na celu uszczelnienie systemu
firmach podczas prowadzonej działal- 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd- gospodarowania odpadami na terenie
ności gospodarczej wśród właścicieli ku w gminach przedsiębiorcy prowa- gminy Psary.
nieruchomości niezamieszkałych, za dzący obsługę biurową działalności
W lutym Urząd Gminy Psary ogłosił
wyjątkiem właścicieli nieruchomości, gospodarczej w miejscu zamieszkania, przetarg na świadczenie usługi odbioru
na których są zlokalizowane cmen- nie będą musieli uiszczać dodatkowej i zagospodarowania odpadów komutarze. Zmiany nie dotyczą także tych opłaty za gospodarowanie odpadami nalnych pochodzących od właścicieli
przedsiębiorców, którzy na swojej nie- komunalnymi. Dotyczy to takich firm nieruchomości znajdujących się na teruchomości prowadzą obsługę biurową jak między innymi biuro rachunkowe, renie Gminy Psary. Warunki przetargu
działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia, doradztwo finansowe.
są takie same jak w latach ubiegłych.
zamieszkania. Ankiety dostarczane są
Wypełnioną ankietę prosimy oddać Samorząd gminy Psary zrezygnował z
przez pracowników Zakładu Gospodar- pracownikowi ZGK lub złożyć do Urzę- rozażanych wcześniej koszy na śmieci
ki Komunalnej.
du Gminy w Psarach w terminie do 28 wyposażonych w chipy. Takie rozwiązaAnkieta zawiera pytania odnośnie da- kwietnia 2017 r.
nie mogłoby ograniczać konkurencję,
nych firmy, rodzaju prowadzonej dziaAnkietę można dostarczyć:
ponieważ nie wszystkie firmy świadłalności gospodarczej, częstotliwości
1. w wersji papierowej za pomocą czące usługę odbiorów komunalnych
odbioru odpadów zmieszanych, ilości i poczty na adres: Urząd Gminy Psary ul. posiadają niezbędny sprzęt do obsługi
pojemności posiadanych pojemników Malinowicka 4, 42-512 Psary
takiego systemu. Red.

UREGULOWALIŚMY 4 NAZWY MIEJSCOWOŚCI

Od 1 stycznia br. niewielkim korektom uległy nazwy urzędowe 4 miejscowości na terenie naszej gminy. Były one podyktowane koniecznością uporządkowania nazewnictwa i dostosowania go do realiów topograficznych i administracyjnych gminy.
Zmiany te omawiano w trakcie konsul- kowe (wieś), Dąbie Górne (wieś), GródDzięki usankcjonowaniu funkcjonutacji społecznych przeprowadzonych w ków (wieś).
jących nazw miejscowości, mieszkańpierwszej połowie 2016 roku.
Zmiany zostały wprowadzone Roz- cy poszczególnych miejscowości nie
Nazwy dotychczasowe (zniesione): porządzeniem Ministra Spraw We- będą musieli zmieniać swoich dokuBrzękowice Dolne (część wsi Brzękowice- wnętrznych i Administracji z 23 grud- mentów. Warto również zaznaczyć, iż
-Wał), Chrobakowe (wieś), Dąbie-Swaty nia 2016 roku w sprawie ustalenia, udało się zrealizować wszystkie oma(część wsi Dąbie), Grodków (wieś).
zmiany i zniesienia urzędowych nazw wiane na konsultacjach społecznych
Nazwy zmienione (obowiązujące): niektórych miejscowości oraz obiek- zmiany. Red.
Brzękowice Dolne (wieś), Dąbie Chroba- tów fizjograficznych.
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Reforma oświaty w gminie Psary
Zmiany w organizacji systemu edukacji we wszystkich gminach w Polsce wprowadzone zostały na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, podpisanej przez Prezydenta RP i ogłoszonej 11.01.2017 roku. W gminie Psary oznacza to zmiany przede wszystkim w funkcjonującej sieci szkół i przypisanych
do nich obwodach.
Co się zmieni w dotychczasowym
systemie oświaty?
Najistotniejsze zmiany wprowadzone
przez rządową reformę to:
• zmiana z mocy prawa z dniem 1
września 2017 r. dotychczasowej VI-letniej szkoły podstawowej w VIII-letnią
szkołę podstawową,
• wygaszanie z dniem 1 września 2017
r., a w konsekwencji likwidacja gimnazjum.
Zmiany w podziale szkolnych
obwodów
Od początku opracowywania nowej
sieci szkół głównym celem władz samorządowych gminy Psary było podjęcie
decyzji pozwalających na utrzymanie
wszystkich dotychczasowych placówek
oświatowych na terenie gminy. Zgodnie
z ustawą gmina mogła podjąć decyzję o
likwidacji Gimnazjum w Psarach, przekształceniu tej placówki w szkołę pod-

stawową lub przekształceniu w szkołę
ponadpodstawową. Na wniosek wójta
Radni Rady gminy Psary podjęli decyzję
o przekształceniu tej placówki w szkołę
podstawową.
Przekształcenie Gimnazjum w Psarach w Szkołę Podstawową w Psarach
i uruchomienie naboru do klasy pierwszej już od września bieżącego roku spowodowało konieczność wprowadzenia
zmian w funkcjonujących od kilkunastu
lat obwodach szkolnych. Trzeba było
bowiem podzielić 10 sołectw już nie pomiędzy 4 szkoły podstawowe a pięć.
Z uwagi na to, iż wszystkie dzieci
urodzone w jednym roczniku na terenie gminy uczyły się w 5 oddziałach,
po jednym w szkołach w Dąbiu, Sarnowie i Gródkowie oraz dwóch w szkole
w Strzyżowicach, z wyłączeniem lat, w
których obowiązek pójścia do klasy I
miały dzieci 6 – letnie, zadaniem nowo

Tabela z podziałem na obwody szkolne

tworzonych obwodów jest utrzymanie
stanu rzeczy, w którym nadal łącznie
we wszystkich 5 szkołach dzieci z jednego rocznika uczyć będą się w pięciu
oddziałach. Podział miejscowości pomiędzy poszczególne szkoły, musi więc
w przyszłości zapewnić w miarę równomierne nasycenie dziećmi wszystkich
placówek.
W rezultacie po licznych analizach
urodzeń dzieci z poszczególnych miejscowości, konsultacjach z dyrektorami
szkół, Radnymi, a przede wszystkim
rozmowach z rodzicami dzieci 7 i 6 -letnich, których wprowadzane zmiany najbardziej dotyczą, Rada Gminy podjęła
uchwałę o planie sieci szkół podstawowych na terenie gminy, który przedstawiony jest w tabeli obok.
Jakie roczniki obejmą zmiany w
psarskiej oświacie?
Należy podkreślić, że wszystkie opisane zmiany dotyczą tylko uczniów
rozpoczynających naukę w klasach
pierwszych we wrześniu 2017 roku, a
uczniowie już aktualnie uczęszczający
do szkół będą w nich kontynuowali naukę bez względu na nowe obwody.
Największe zmiany w obwodzie
w Psarach
Jak wynika z uchwały Rady Gminy
największe zmiany dotyczą mieszkańców Psar, którzy do tej pory zależnie
od ulicy zamieszkania posyłali swoje
pociechy aż do 3 szkół podstawowych:
w Gródkowie, Strzyżowicach lub Dąbiu.
Od 1 września 2017 roku szkołą obwodową będzie dla nich szkoła w Psarach,
z wyłączeniem ulic tradycyjnie przypisanych do SP Gródków czyli ulic: Kolejowej, Leśnej, Irysów, Wspólnej i Wolności.
Rozbudowa szkół i przedszkoli
Jednym ze skutków reformy oświaty jest także konieczność zapewnienia opieki w placówkach wychowania
przedszkolnego wszystkim chętnym
dzieciom w wieku 3 - 5 lat, co w połączeniu z wydłużeniem wieku podjęcia
przez dzieci obowiązku szkolnego, tzn.
powrotem sześciolatków do przedszkoli
powoduje, iż na terenie gminy brakować będzie miejsc w placówkach tego
typu. Stąd też decyzja samorządu o budowie przedszkola na działce za Ośrodc.d. na str. 6
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Gimnazjum w Psarach zostanie dostosowane
do przyjęcia siedmiolatków

kiem Zdrowia w Psarach. Ponieważ ta
lokalizacja znajduje się na pograniczu
dwóch sołectw Psar i Malinowic, a w
przyszłości przedszkole funkcjonować
będzie w zespole szkolno – przedszkolnym ze szkołą w Psarach zdecydowano,
aby część Malinowic stanowiła również
obwód szkoły w Psarach.
Rozpoczęcie prac budowlanych zaprojektowanego już budynku żłobka i
przedszkola w Psarach przewidziano na
2017 rok, a jego koncepcja przewiduje
dwie kondygnacje nadziemne o łącznej pow. użytkowej około 1400m2. Na
piętrze utworzone zostaną sale przedszkolne dla 100 dzieci. Na parterze zaś
mieścić się będą pomieszczenia żłobka
przeznaczone dla 32 dzieci. Ponieważ
ważną sprawą jest dla nas również zabezpieczenie miejsc pracy dla pracowników obsługi istniejącego gimnazjum

dołożymy wszelkich starań, aby osoby
te znalazły zatrudnienie w psarskim
przedszkolu i żłobku. Będzie to szczególnie istotne już od września 2019
roku, kiedy to po opuszczeniu szkoły
przez ostatnie klasy gimnazjalne, w placówce pozostaną jedynie pojedyncze
klasy I, II i III szkoły podstawowej. Dlatego otwarcie przedszkola planuje się już
jesienią 2018 roku.
Zmiana obwodu dotyczy także szkoły
w Strzyżowicach, a konkretnie mieszkańców Góry Siewierskiej. Decyzja samorządu o podziale dzieci z tego sołectwa
pomiędzy dwie placówki oświatowe podyktowana była z jednej strony koniecznością kompensacji ubytku dzieci w
szkole w Dąbiu z racji przypisania części
sołectwa Malinowice do obwodu szkoły
w Psarach, z drugiej zaś strony chęcią poprawy warunków nauki w szkole w Strzyżowicach, która już w chwili obecnej jak
na swoje możliwości lokalowe jest przepełniona, a kontynuowanie nauki przez
uczniów klas VI w klasach VII i VIII tylko
pogłębi ten problem.
Wyzwania dla psarskiego
samorządu
Ponieważ priorytetem jest dla nas
dobro dzieci chcielibyśmy zapewnić, że
pomimo konieczności dokonania zmian
w obwodach dołożymy wszelkich starań,
aby nie rozdzielać rodzeństw, które będą
mogły kontynuować naukę w jednej
szkole.
Przed nami jeszcze szereg wyzwań

c.d. ze str. 7

organizacyjnych, takich jak przystosowanie pomieszczeń klasowych i ich wyposażenie, ale także podjęcie uchwały
o dowożeniu uczniów obecnych klas VI
do szkoły powstałej na bazie Gimnazjum
w Psarach, aby kontynuowali w niej naukę w klasie VII i VIII w latach szkolnych
2017/2018 i 2018/ 2019.
Wprowadzone przepisy reformy
oświatowej dają bowiem samorządowi
możliwość wyznaczenia uczniom klas
szóstych miejsca realizacji obowiązku
szkolnego w Szkole Podstawowej w
Psarach. Wójt Gminy wraz z Radnymi
postanowili jednak, iż pomimo możliwości ustawowych nie będą narzucać
swojej decyzji w tej sprawie rodzicom i
że to właśnie rodzice decydować będą o
miejscu nauki ich dzieci. W marcu odbył
się szereg spotkań z zainteresowanymi
rodzicami ze wszystkich szkół i przyjęto
zasadę bezwzględnej większości głosów
(co najmniej 50% plus jeden głos). Ze
złożonych deklaracji wynika, iż przytłaczająca większość rodziców obecnych
uczniów klas szóstych chce, aby ich dzieci uczęszczały do klasy VII i VIII w Szkole
Podstawowej w Psarach, która to posiada zaplecze edukacyjne do nauki przedmiotów w klasach starszych.
W razie pytań, lub wątpliwości, dotyczących reformy oświaty w gminie Psary
prosimy o kontakt z Referatem Oświaty
Urzędu Gminy w Psarach, tel. 32 29 44
923. Red.

Pracownicy Zkg w Psarach wyruszyli do mieszkańców Gminy Psary
z nowymi umowami na dostawę wody i odprowadzenie ścieków
Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach
rozpoczęli dystrybucję nowych umów na dostawę wody oraz
odprowadzenie ścieków. Nowa umowa spowodowana jest centralizacją podatku od towaru i usług VAT oraz uporządkowaniem
obowiązków leżących po stronie Dostawcy i Odbiorcy. Podpisanie nowej umowy nie powoduje zwiększenia dotychczasowych
opłat za wodę i odprowadzenie ścieków.
Pracownicy roznoszą umowy w dni robocze w godzinach od
8.00 do 19.00. Każdy z pracowników wyposażony jest w służbową
imienną legitymację oraz upoważnienie dyrektora ZGK. W razie
wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić dzwoniąc pod numer 32 360 16 70, 32 360 16 71 lub 668 299 566.
23 lutego 2017 r. Rada Gminy Psary podjęła Uchwałę nr
XXVII/299/2017 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli takich nieruchomości, na
których prowadzona jest działalność gospodarcza. W związku z
tym, na terenie Gminy przeprowadzona zostanie ankietyzacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi
w firmach podczas prowadzonej działalności gospodarczej wśród

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Ankiety będą dostarczane przez pracowników ZGK. Przedsiębiorcy, którzy je otrzymają, proszeni są o ich wypełnienie i dostarczenie do siedziby urzędu, wysłanie drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary lub przesłanie skanu ankiety na adres mailowy: srodowisko@psary.pl.
Więcej o ankietach można przeczytać na stronie 6 niniejszego
numeru.

Wzór identyfikatora pracownika ZGK

Bezpłatny dodatek
Głos Gminy Psary

do

gazety

samorządowej

Nr 52 / XIII / 2016/2017

CO SŁYCHAĆ U „LEŚNYCH”?
W Szkole Podstawowej w Strzyżowicach działa jedyna w gminie drużyna harcerska – 2 Drużyna Harcerska „Leśni”.
Składa się z czterech zastępów (19 harcerek i harcerzy). Zbiórki odbywają się w piątki.
Za nami trzymiesięczny, bardzo inten- Ogólnokształcących i Technicznych w to od najlepszych! Już jesteśmy umówiesywny okres próbny. Na zbiórkach po- Czeladzi. Uczniowie klasy mundurowej ni na kolejne, tym razem będzie to „Olimznajemy historię ZHP, prawo harcerskie, odwiedzili „Leśnych” już dwukrotnie. piada harcerska” połączona z grą terenopodejmujemy liczne akcje na rzecz środo- Starsze koleżanki i koledzy w wojskowych wą i „Pokazem musztry”.
wiska lokalnego, zdobywamy punkty do mundurach wprowadzili nas w zagadnieBierzemy również udział w licznych
Młodzieżowej Odznaki Turystycznej oraz nia musztry i pierwszej pomocy. W takim konkursach. Mamy na koncie wygrany
zdobywamy sprawności „Łazik”, „Znawca towarzystwie łatwiej przyswoić zasady konkurs organizowany przez portal Jura
musztry” i „Higienistka/higienista”.
prawidłowego wykonywania komend, a OK. W nagrodę za zdobycie I miejsca wioNawiązaliśmy współpracę z klasą mun- wspólne ćwiczenia uatrakcyjniają zbiór- sną pojedziemy na wycieczkę fundowadurową Liceum Ogólnokształcącego im. ki. Te wyjątkowe spotkania obu stronom ną przez organizatora. SP Strzyżowice.
Marii Skłodowskiej-Curie z Zespołu Szkół bardzo przypadły do gustu. Jak się uczyć

PRZEDSZKOLAKI Z GRÓDKOWA PAMIĘTAJĄ W ZIMIE O ZWIERZĘTACH
Zima to pora roku, w której zwierzęta mają kłopoty ze znalezieniem pożywienia. Dzieci z młodszej grupy przedszkolnej w Gródkowie wiedzą o tym i
pamiętają o dokarmianiu ptaków oraz
zwierząt mieszkających w lesie.
Przedszkolaki z niecierpliwością
czekały na chłodne zimowe dni, by
przygotować „ptasią stołówkę”. Przyniosły do przedszkola pokarm dla ptaków oraz zwierząt mieszkających w
lesie, z którym wyruszyły pod opieką
pani Moniki i pani Eweliny w teren. W
tym dniu było dosyć mroźno, ale nie
przeszkodziło to im w pozostawieniu pokarmu w karmniku na terenie
przedszkola oraz pójścia do pobli-

skiego lasu. Maluszki odczuły wielką
radość z możliwości pomocy zwierzętom.
Ważną rzeczą jest systematyczne
sypanie pokarmu. Ptaki przylatują do
karmnika całymi rodzinami, a obserwowanie ich pozwala dzieciom zapoznać się z ich wyglądem, upierzeniem,

zachowaniem i odżywianiem. Opieka
nad zwierzętami kształtuje u dzieci
gotowość działania na rzecz ochrony
przyrody i rozbudza potrzebę kontaktu, kształtując właściwy stosunek do
przyrody, jak również sprawia przedszkolakom wielką frajdę. SP Gródków.

Wizyta Hatetepesa w STRZYŻOWICACH
20 lutego 2017 r. członków Szkolnej
Kasy Oszczędności działającej przy
Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
odwiedził Pancernik Hatetepes. Hatetepes to wirtualny bohater Szkolnych
Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego. Jest on przyjacielem Żyrafy Lokatki i wraz pracownikiem będzińskiego
Banku PKO - oprowadzał nas po świecie finansów. Uczył nas – użytkowników serwisu internetowego SKO - jak
bezpiecznie korzystać z kont interne-

towych w serwisie PKO Junior. Podczas
zajęć dowiedzieliśmy się czym jest phishing. Jest to jedna z odmian internetowej kradzieży. Oto kilka rad Hatetepesa, które mówią o tym jak uchronić się
przed phishingiem:
1. Nie otwieramy podejrzanych wiadomości e-mail, a jeśli już je otworzymy nie odpowiadamy na nie.
2. Zwracamy uwagę czy adres strony
poprzedzony jest https:// i symbolem
kłódki na pasku adresu przeglądarki.

3. Nie wysyłamy pocztą elektroniczną ani SMS-em danych dotyczących
konta, w tym haseł dostępu.
4. Aktualizujemy oprogramowanie
antywirusowe i antyszpiegowskie na
urządzeniach, z których łączymy się z
internetem.
5. Czytamy uważnie wszystkie komunikaty wyświetlające się na urządzeniu, z którego łączymy się z siecią.
ZSP Strzyżowice.
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GŁOS Szkolny
BOMBKA CHOINKOWA W WIELU ODSŁONACH

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzyżowicach po raz kolejny był organizatorem gminnego konkursu plastycznego
o tematyce bożonarodzeniowej. Tym
razem przedmiotem zmagań konkursowych była bombka choinkowa. Jury miało trudne zadanie, aby spośród ponad
200 bombek przepięknie wykonanych

przez uczniów szkół podstawowych, w
oryginalnych technikach plastycznych,
wybrać te najbardziej szczególne. Laureatami zostali: w kategorii klas I – III: Aleksander Marciniak, Emilia Nowak, Oliwia
Łomnicka, Kamil Szaszkowski, Ksawery
Skibiński, Judyta Gadomska, Wojciech
Zapart, Emilia Bączkowska, Julia Radom-

Występy artystyczne uczniów

ska, Kacper Sztuka, Michał Wacławczyk,
Julia Budziosz, Bartosz Bieniek, Jakub
Pawłowski, Julia Sobczyk, Rafał Bork,
Bartosz Ciemięga, a w kategorii klas IV
– VI: Julia Jędrusik, Mikołaj Szymon, Patrycja Kucharska, Szymon Tasarz, Natalia
Trzcionka, Jakub Ucieszyński, Szymon
Skórka, Maciej Woźniak, Stanisław Lalik,
Emil Leśniak, Mateusz Augustyn, Nikola
Dąbek, Wiktoria Całka. Podsumowanie
konkursu odbyło się 5 stycznia z udziałem zaproszonych gości. Wśród nich
byli: p. Mirella Barańska - Sorn, p. Grażyna Trzcionka, p. Małgorzata Barańska, p.
Beata Polaniecka oraz p. Joanna Bloch.
Oprawę artystyczną stanowiły: taniec
aniołów w wykonaniu kl. IIIa oraz inscenizacja muzyczna, którą zaprezentowała kl.
IIc. Dyrektor ZSP p. Dorota Pronobis - Kościńska wraz z p. Mirellą Barańską – Sorn
wręczyły nagrody laureatom. Nagrodzone prace podziwiać można na wystawie
pokonkursowej w Bibliotece Publicznej
w Strzyżowicach. SP Strzyżowice

Mistrzowie tenisa stołowego

Nasz przygoda z tenisem stołowym
wciąż trwa. Kolejny raz udowodniliśmy,
że w tej dyscyplinie sportu jesteśmy
bardzo mocni. Powtórzyliśmy zeszłoroczny sukces, wygrywając Mistrzostwa Gminy Psary, które odbyły się 12

stycznia w Szkole Podstawowej w Dąbiu. W tym roku graliśmy w naprawdę
imponującym stylu, zdobywając następujące miejsca indywidualne: I miejsce
– Michał Miąsko, II miejsce – Michał Flak,
IV miejsce – Kacper Sałowicki; I miejsce
- Magdalena Waluga, II miejsce – Emilia
Maciejczyk, VII miejsce – Nadia Sowula.
Wyniki te przełożyły się na zdobycie I
miejsca dla szkoły zarówno w kategorii
dziewcząt, jak i chłopców. Dzięki temu,
kolejny rok z rzędu, będziemy mogli reprezentować Gminę Psary na Mistrzostwach Powiatu, które będą odbywać
się w lutym w Szkole Podstawowej nr

2 w Czeladzi.
W naszej szkole od kilku lat realizujemy program popularyzujący tenis
stołowy. Naukę rozpoczynamy już w I
klasie i stopniowo rozwijamy umiejętności, doskonalimy technikę, uczymy
się koncentracji i szybkości. Ćwiczymy
nie tylko w czasie lekcji, ale również
przerw, zajęć świetlicowych, zajęć dodatkowych. Tenis to również sport zespołowy, który uczy nas współpracy i
zdrowej rywalizacji. Lubimy zwyciężać,
ale zawsze na drodze fair play. Drużyna tenisa stołowego SP Gródków.

HAPPENINGI ANTYSMOGOWE W GMINIE PSARY
W styczniu uczniowie szkół Gminy Psary zorganizowali happeningi, które miały
na celu zwrócić uwagę mieszkańców na
problem zanieczyszczanego powietrza
oraz zakaz palenia w piecach szkodliwymi materiałami.
Szkoły zorganizowały prelekcje na
których uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia dla zdrowia i życia niosą
szkodliwe działania pyłów i związków
chemicznych znajdujących się w smogu,
który powstaje poprzez emisję spalin z
zakładów przemysłowych i samochodów
oraz spalanie śmieci w piecach centralnego ogrzewania. 12 stycznia we wszystkich

szkołach w Gminie Psary dzieci i młodzież
wraz z nauczycielami apelowali do mieszkańców o istniejącym problemie zanieczyszczonego powietrza, za pomocą
przygotowanych wcześniej transparentów i okrzyków.
Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach
aktywnie włączyła się w akcję organizując
dla klas I-III konkurs plastyczny pt. „SMOG
w oczach dziecka”, a uczniowie klas IV-VI
przygotowane transparenty, zaprezentowali mieszkańcom podczas marszu ulicą
1 Maja.
W Szkole Podstawowej w Dąbiu strażacy z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Dąbie,

Manifestacja uczniów z Sarnowa

GŁOS Szkolny
przeprowadzili prelekcję na temat szkodliwości smogu i czadu dla zdrowia i życia człowieka, a także opowiedzieli o sposobach zapobiegania tym zagrożeniom.
Następnie uczniowie wraz ze strażakami
wyszli na ulice Dąbia niosąc transparenty
z hasłami uświadamiającymi skalę problemu, m.in. „Nie pal śmieci, trujesz dzieci”, „Piec to nie kosz na śmieci”, „Gdy palisz
śmieci, wstrętny dym leci”. Dzieci biorące
udział w manifestacji skandowały hasła,
wspomagając je dźwiękami kołatek oraz
bębenków. Na czele pochodu jechał wóz
strażacki z włączoną syreną.
W Szkole Podstawowej w Gródkowie
dla uczniów klas I-III zorganizowane zostało spotkanie z Naczelnikiem OSP Psary - Tomaszem Kotem, który opowiedział
o zagrożeniach dla zdrowia, jakie niosą
szkodliwe działania smogu. Dzieci dowiedziały się również co należy zrobić,
aby ogrzewać domy i mieszkania w sposób bardziej ekologiczny. Rozstrzygnięto
również konkurs na najlepsze hasło promujące postawy proekologiczne, w którym wygrał projekt Krzysia Staropilnego
pt. „Gródków chce oddychać”. Ulicami sołectwa przeszedł barwny i głośny marsz,
podczas którego dzieci niosły transparenty i rozdawały ulotki. Tego samego
dnia uczniowie klas IV-VI wzięli udział w
warsztatach, dotyczących ekologii przeprowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Będzinie.
Ostatnia i najstarsza grupa uczniów z
Gimnazjum w Psarach demonstrowała
wraz z nauczycielami wykorzystując plakaty, transparenty i głośniki, przez które
apelowała do mieszkańców propagując
następujące hasła: „Kochasz dzieci nie pal
śmieci”, „Nie masz się czym chwalić, jeśli
w piecu śmieci palisz”, „Smog nas truje
dlaczego nikt nie reaguje”, „Nie pal śmieci
dbaj o środowisko”, „Okaż kulturę i chroń
naturę”. Na znak protestu wielu uczniów
założyło maski przeciwpyłowe. Red.

Manifestacja uczniów z Gimnazjum w Psarach

Manifestacja uczniów ze szkoły w Strzyżowicach

Manifestacja uczniów ze szkoły w Dąbiu

Manifestacja uczniów z Gródkowa

Jasiek KOPCIK zdobywa kolejne sukcesy
w tenisie ziemnym
5 marca w Zabrzu odbyły się Mistrzostwa Śląska Młodzików, podczas których Jasiek Kopcik obronił tytuł z zeszłego roku! Zajął I miejsce w kategorii Singiel i tym samym po raz kolejny został Mistrzem
Śląska w swojej kategorii wiekowej, czyli do lat 14. Zawody wygrał
bez straty seta! W kategorii Debel w parze z Maciejem Klasińskim
zajął II miejsce.
Podczas turniejów ogólnopolskich w Zielonej Górze oraz w Bielsku-Białej Jasiek zajął II miejsca w kategorii do lat 14. Obecnie jest
na 15-tym miejscu w Polsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! GimPsary.
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GŁOS Szkolny
Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt

7 marca w Będzinie został rozegrany finał Mistrzostw Powiatu w koszykówce dziewcząt. Po raz drugi z rzędu
pierwsze miejsce zajęły w nim dziewczęta naszego gimnazjum.
Zawodniczki z naszej szkoły pokonały w pierwszym meczu gimnazjum w
Łagiszy 37 : 20. W meczu o mistrzostwo
zdobyły przewagę nad gospodarzem
turnieju - Gimnazjum nr 2 z Będzina 23 :
10. Zwycięstwo w zawodach pozwoliło
dziewczętom awansować do zawodów
rejonowych, które zostaną rozegrane
4 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Zespół prowadzony przez trenera Jacka
Grzywnowicza wystąpił w składzie:
Kinga Barańska, Wiktoria Cwała, Wiktoria Jałocha, Zuzanna Kotuła, Oliwia
Lipińska, Dominika Michalak, Paulina

Zawodniczki UKS Gimnazjum Psary w przerwie między meczami

Polak, Agnieszka Totoś, Urszula Totoś,
Aleksandra Wesołek, Kinga Zawiązalec.

Dziewczyny - wielkie gratulacje i powodzenia w dalszych grach. GimPsary.

25 FINAŁ WOŚP W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W SARNOWIE
W niedzielę 15 stycznia 2017 r. po
raz kolejny graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w 25 Finale.
W tym roku w Sztabie przy Zespole

SZKOLNY

Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie kwestowało 29 wolontariuszy,
którzy zbierali pieniądze dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddzia-

Głos Szkolny jest dodatkiem do
Głosu Gminy Psary redagowanym
przez uczniów:

Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach
Skład gazetki odbywa się w: Gimnazjum im. marszałka J.Piłsudskiego w Psarach
ź
ź
ź
ź
ź

łach ogólnopediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Uczniowie klas II-VI z
zapałem i poświęceniem zbierali datki
na ulicach, przed sklepami, kościołami, w miejscu swojego zamieszkania.
Wolontariuszy wspierali rodzice oraz
przyjaciele. Dzięki ogromnej ofiarności zebraliśmy 22050,25 zł. Gorąco
dziękujemy naszym wolontariuszom
i ich rodzicom oraz wszystkim, którzy
wspierali kwestujących uczniów.
W tym dniu, jak co roku nie tylko
wolontariusze przyłączyli się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
ale również przedszkolaki i uczniowie
z klas I-III oraz uczniowie z klasy IVb,
którzy uświetnili ten dzień swoimi
występami tanecznymi na corocznym
koncercie finałowym przy Urzędzie
Gminy w Psarach.
Jesteśmy dumni, że nasza młodzież
wraz z rodzicami tak chętnie przyłączyła się do 25 Finału WOŚP wpierając
najbardziej potrzebujących. SP Sarnów.

FORMATOWANIE I SKŁAD:
ź Mikołaj Bury
ź Kinga Czarnecka
ź Maciej Lis
ź Dominika Michalak
ź Julia Polak
ź Maria Skubis
ź Kamila Waliszak
pod opieką K.Nawrot, GimPsary

INFORMACJE
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PRZYZNANO STYPENDIA SPORTOWE WÓJTA GMINY PSARY
6 lutego w Urzędzie Gminy w Psarach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych Wójta Gminy Psary
dla mieszkańców gminy, którzy w ubiegłym roku wykazali się największymi osiągnięciami w tej dziedzinie.
Stypendia zostały wręczone, 12 laureatom, którymi zostali:
- Angelika Wątor, szablistka, której jedne z ważniejszych osiągnięć to:
I miejsce na Igrzyskach Olimpijskich
w Baku, IV miejsce na Mistrzostwach
Świata w Moskwie i V miejsce na Mistrzostwach Europy w Montreux,
- Monika Szczęsna, lekkoatletka,
której ważniejsze osiągnięcia sportowe to: złoty medal w sztafecie 4x400m
podczas Mistrzostw Świata Studentów
w Korei, srebrny medal podczas Halowych Mistrzostw Świata w Portland w
Laureaci stypendium sportowego Wójta Gminy Psary
sztafecie 4x400m,
- Jan Kopcik, tenisista, jego najważ- browa Górnicza,
I miejsce w Otwartych Mistrzostwach LOK
niejsze osiągnięcia to: tytuł Wicemistrza
- Mateusz Grabis, kolarz, jego naj- w Pyskowicach, II miejsce w Otwartych
Śląska w tenisa w kat. do lat 14, II i II miej- ważniejsze osiągnięcia to: I miejsce w Dni Morza w Międzybrodziu Bialskim, V
sce w Ogólnopolskich Turniejach Teniso- Otwartych Mistrzostwach Europy Środ- miejsce w Śląskim Pucharze Optymista,
wych w 2016 roku, brązowy medal let- kowo – Wschodniej, II miejsce w karpac- Bartosz Zieliński, trenuje podnonich drużynowych Mistrzostw Polski,
kim Wyścigu Kurierów i IX miejsce w Pu- szenie ciężarów, jego najważniejsze
- Zuzanna Zapora, trenuje taekwon- charze Narodów we Włoszech,
osiągnięcia to: tytuł I Mistrza Śląska
do, jej najważniejsze osiągniecia to: II
- Emilia Surowiec, zapaśniczka, jej w kategorii do lat 17,20,23 w podnomiejsce i srebrny medal w Międzynarodo- najważniejsze osiągnięcia to: III miejsce szeniu ciężarów, V miejsce w mistrzowych Mistrzostwach Polski w Taekwondo w Międzynarodowym Turnieju Zapaśni- stwach Polski U-15, VII miejsce w Ogólw konkurencji Soft-Stick w kat. 5 lat, II czym Czarny Bór Open, I miejsce w Pu- nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
miejsce i srebrny medal na Mistrzostwach charze Śląska w zapasach dzieci i II miej- Miłosz Majcherczyk, piłkarz, jego
Polski w Taekwondo w konkurencji Tech- sce w Mistrzostwach Śląska w zapasach najważniejsze osiągnięcia to: powołanie
niki Specjalne oraz Tempówki w kategorii dzieci i kadetów,
do reprezentacji Polish Soccer Skills, jest
5 lat i I miejsce i złoty medal na zawodach
- Julia Maziarz, trenuje żeglarstwo, reprezentantem SKF Sportowa Gmina
Taekwondo Polish Open Cup w Opolu,
jej najważniejsze osiągnięcia to: powo- Psary, który osiąga wysokie wyniki spor- Sebastian Grabis, kolarz, jego naj- łanie do kadry województwa śląskiego towe podczas rozgrywek okręgowych,
ważniejsze osiągnięcia to: III miejsce - w młodzieżowej klasie Optimist, oraz
- Kamil Kubasiak, trenuje jiu-jitsu,
Puchar Polski w kolarstwie przełajowym zdobycie czołowych miejsc w zawo- jego najważniejsze osiągnięcia sportowe
w Ptakach, III miejsce – Puchar Polski w dach żeglarskich na terenie całej Polski, to: III miejsce w Mistrzostwach Polski, I, II
kolarstwie przełajowym w Głogówku, II m.in. Rybnickich Regatach Żeglarskich,
i III miejsce w Mistrzostwach Śląska oraz I
miejsce - Bike Atelier MTB Maraton w Psa- Emilia Maziarz, trenuje żeglarstwo, miejsce w Otwartym Pucharze Polski Porach i III miejsce- Skandia Maraton – Dą- jej najważniejsze osiągnięcia sportowe to: łudniowej. Red.

wspólnie zebraliśmy rekordową kwotę 63 168 zŁ w finale wośp
W tegorocznym gminnym Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki zaangażowaniu wielu gorących serc udało nam się zebrać niebagatelną kwotę 63 168 złotych, kolejny
raz pobiliśmy gminny rekord.
Gminny finał odbył się jak co roku na
placu przed Urzędem Gminy w Psarach.
Na scenie występowali uczniowie z terenu
gminy Psary oraz zespoły działające przy
GOK Psary. Gwiazdą wieczoru był zespół
Powers, a równolegle z wydarzeniami artystycznych odbywał się quiz fantowy.
Organizatorzy serdecznie dziękują
sponsorom za wsparcie tegorocznego
gminnego finału WOŚP. Red.

Występ przedszkolaków z Dąbia podczas gminnego finału WOŚP
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POKAZ EKONOMICZNEGO i ekologicznego SPALANIA WĘGLA W PSARACH

7 lutego w sali bankietowej OSP Psary, odbył się pokaz ekonomicznego spalania w piecach z wylotem spalin u góry
paleniska, który poprowadził Julian Olewicz - ekspert portalu czysteogrzewanie.pl.
Ekspert pokazał wszystkim uczestniZeskanuj kod QR i objerzyj
kom pokazu jak rozpalać w piecu, aby
film instruktażowy:
ten oddawał maksymalną ilość ciepła z
używanego przez nas paliwa, przy czym
szkodząc jak najmniej przyrodzie. W tym
celu przed budynkiem OSP w Psarach
zostały ustawione dwa przenośne piece
z kominami. W pierwszym z nich zastosowano ekologiczną i ekomoniczną metodę spalania od góry, a w drugim spalania
od dołu, (jest to metoda najczęściej stosowana w gospodarstwach domowych).
Ekspert portalu czysteogrzewanie.pl podczas pokazu ekonomicznego spalania
Już po chwili można było zaobserwować
większą ilość dymu, która wychodzi z piePo części praktycznej odbyła się część filmu instruktażowego, prezentującego
ca opalanego metodą spalania od dołu,
teoretyczna, czyli wykład, na którym technikę ekonomicznego i ekologiczneprzy metodzie górnej dym był prawie
omówione zostały szczegółowo aspekty go spalania w piecach, który jest dostępniewidoczny. Dodatkowo dzięki tej meekonomicznego i ekologicznego spala- ny na gminnym kanale youtube: www.
todzie oszczędzamy na węglu, ponieważ
youtube.com/GminaPsary. Więcej o technia.
aż 90% smogu ulatującego w trakcje traPokaz oraz wykład był jednym z szere- nice górnego spalania można przeczytać
dycyjnego palenia ulega spaleniu, a co za
gu działań, które Urząd Gminy w Psarach również na portalu czysteogrzewanie.pl
tym idzie wydłuża się proces, w którym
zaplanował na 2017 rok w celu walki ze Red.
otrzymujemy ciepło.
smogiem. Zapraszamy do obejrzenia

Zmiany dotyczące przepisów w zakresie wycinki drzew
Od nowego roku weszły w życie przepisy, które ułatwią wycinkę
drzew. W kilku przypadkach nie będzie już trzeba składać wniosku o
zezwolenie na wycinkę drzew we właściwym urzędzie.
1 stycznia 2017 r. nowelizacji uległa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) określająca
obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Według obecnie obowiązujących przepisów wspomniane zezwolenie nie jest wymagane między innymi w odniesieniu do:
• drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej;
• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
• krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25
m2;
• drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się: zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także
działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i
ciągły (ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Dz. U. z 2016 r., poz. 1829). Uzyskanie stosownego zezwolenia wymagać będą zatem drzewa/krzewy usuwane na przykład w
celu wybudowania obiektu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, (na przykład warsztat samochodowy, magazyn,
sklep).
Należy zaznaczyć, że przytoczone powyżej przepisy nie zwalniają
z obowiązku przestrzegania zapisów dotyczących ochrony gatunkowej. Przy planowaniu wycinki trzeba zwrócić szczególną uwagę,

czy w obrębie usuwanej zieleni nie występują gatunki ptaków. W
przypadku zaobserwowania takiej sytuacji wspomniane prace uzależnia się od okresu lęgowego, który w Polsce trwa od 1 marca do 15
października. W tym terminie usuwanie roślin powinno być prowadzone z dużą rozwagą – po wcześniejszej kontroli wykonanej przez
specjalistę (ornitologa albo osobę legitymującą się wykształceniem
lub odpowiednim doświadczeniem do pełnienia nadzoru przyrodniczego), w celu wykluczenia siedlisk chronionych gatunków ptaków. Przed przystąpieniem do wycinki drzew stanowiących siedlisko chronionych ptaków, należy uzyskać zezwolenie regionalnego
dyrektora ochrony środowiska. Powyższy zapis nie dotyczy jedynie
gniazd usuwanych w terminie od 16 października do końca lutego z
obiektów budowlanych i terenów zieleni, w sytuacji kiedy wynika to
ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych.
Prawo do wycinki drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników
przyrody rosnących na prywatnych posesjach. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia takiego drzewa niezbędne jest przeprowadzenie procedury związanej ze zniesieniem formy ochrony –
uzgodnionej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
W przypadku gdy zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu
dotyczy terenu z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stosowne zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Samo usunięcie roślin może być zatem niemożliwe albo utrudnione, jeżeli są one objęte dodatkową ochroną, na przykład: jako
pomnik przyrody, zadrzewienie śródpolne, przydrożne i nadwodne
w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu,
obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków, jak również gdy
w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów. Wówczas możliwość usunięcia
takich roślin regulują odrębne przepisy.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy w drodze uchwały określi wysokość stawek opłat
za usunięcie drzew i krzewów. Szczegółowych informacji, dotyczących wycinki drzew i krzewów w gminie Psary, udziela Referat
Przedsięwzięć Publicznych tel. 32 29 44 922.

OGŁOSZENIE
ogłoszenie wójta gminy psary

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków oraz zmiany
uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
1. ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia- Gródkowska,
ny uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września
Obszar 13 - od północy granica działki 2367/38 z działkami 2367/15,
2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 2367/28, 2367/11, 2367/30 i granica obrębu Psary, od wschodu granica
nego dla terenu położonego w sołectwie Gródków, w zakresie Obsza- obrębu Psary, od południa granica działki 2367/38 z terenami zabudoru 2 - od północy - granica lasu, od wschodu granica działki 1016, od wy mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej , od zachodu ul. Malinowicka,
Obszar 14 - od północy granica działki 1717/2 z 1718/2, od wschopołudnia granica działki nr ewid. 1046/2 i droga wojewódzka nr 913
(ul. Zwycięstwa), od zachodu granica działek 764/5 i granica terenów du ul. Malinowicka, od południa ul. Wiejska, od zachodu granica
działki 1717/2 z 1713/1,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały
Obszar 15 - od północy ul. Wiejska, od wschodu linia równoległa
nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w usytuowana w odległości 150m od ul. Akacjowej, od południa linia
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla równoległa usytuowana w odległości 110m od ul. Wiejskiej, od zachoterenu położonego w sołectwie Psary, obejmującej 17 (siedemnaście) du linia równoległa usytuowana w odległości 240m od ul. Akacjowej,
obszarów, których granice wyznaczają:
Obszar 16 - od północy ul. Kolejowa, od wschodu granica działki
Obszar 1 – od północy ul. Szkolna, od wschodu linia biegnąca równo- 238/4 z działkami 239/2, 241/1, od południa linia równoległa usytulegle w odległości 10m do granicy działki 301/3 z działką 302/2, od połu- owana w odległości 100m od ul. Kolejowej, od zachodu granica działdnia ul. Zwycięstwa, od zachodu granica działki 301/2 z 301/3,
ki 170/3 z działkami 2554/4, 2554/3, 2554/2, 2553/5,
Obszar 2 - od północy granica działek 333/7 i 333/6, od wschodu
Obszar 17 - od północy granica działek 765/3 i 2565/1, od wschodu linia
ul. Kamienna, od południa ul. Zwycięstwa, od zachodu granica dzia- równoległa usytuowana w odległości 80m od ul. Granicznej, od południa
granica działki 815/2 z 777/1, od zachodu ul. Graniczna.
łek 333/11 i 333/12 z działkami 333/7, 333/13, 333/14,
Projekty zmiany planów zostaną wyłożone wraz z prognozami oddziaObszar 3 - od północy ul. Zwycięstwa, od wschodu granica działek
656/1 i 657, od południa linia równoległa usytuowana w odległości 95 m ływania na środowisko, od dnia 24 marca 2017r. do dnia 24 kwietnia 2017r.
od ul. Zwycięstwa, od zachodu granica działki 599/1 z 618/3,
w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, w
Obszar 4 - od północy linia równoległa usytuowana w odległo- godzinach od 10:00 do 13:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w prości 50m od ul. Zwycięstwa, od wschodu droga wewnętrzna zlokali- jekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązazowana na działce 681/1, od południa ul. Zwycięstwa, od zachodu niami odbędzie się w Urzędzie Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, w dniu
granica działki 541/3 z 542/1,
20 kwietnia 2017r. o godz. 13:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto
Obszar 5 - od północy linia równoległa usytuowana w odległości kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych w za120m od granicy Gminy Psary z Gminą Będzin, od wschodu droga zlo- kresie wyżej wymienionym , może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na
kalizowana na działce 298, od południa granica Gminy Psary z Gminą piśmie do Wójta Gminy Psary, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której
Będzin, od zachodu granica działki 178/1 z 179,
Obszar 6 - od północy granica działki 281/1 z działkami 269/3 i 300, uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pood wschodu ul. Wspólna, od południa linia biegnąca równolegle w
odległości 170m od granicy Gminy Psary z Gminą Będzin, od zachodu mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
linia równoległa biegnąca w odległości 50m od ul. Wspólnej,
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizująObszar 7 – od północy ul. Zwycięstwa, od wschodu droga zlokali- cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zmianami):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
zowana na działce 687, linia równoległa biegnąca w odległości 80m
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
od ul. Zwycięstwa, od południa granica działek 578 i 556/1, linia rówJednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 październoległa usytuowana w odległości 70m od ul. Zwycięstwa, granica
działek 35 i 38/4, od zachodu ul. Zwycięstwa, linia równoległa usy- nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałytuowana w odległości 110m od drogi zlokalizowanej na działce 687;
Obszar 8 – od północy linia równoległa usytuowana w odległo- wania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 – tekst jednolity z późn. zm)
ści 180m od ul. Leśnej (wzdłuż torów kolejowych) zlokalizowana na w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku
działkach 1867 i 1869/1, linia równoległa usytuowana w odległości i jego ochronie, zamieszczono dane:
100m od ul. Leśnej (wzdłuż torów kolejowych), od wschodu linia
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
równoległa usytuowana 80m od ul. Leśnej (prostopadłej do to- przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Gródków oraz w
rów kolejowych), linia równoległa usytuowana 150m od ul. Leśnej sołectwie Psary,
(prostopadłej do torów kolejowych), od południa ul. Leśna (wzdłuż
- o prognozie oddziaływania na środowisko.
torów kolejowych), od zachodu linia równoległa usytuowana w odZgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
ległości 60m od ul. Leśnej (wzdłuż torów kolejowych),
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
Obszar 9 - od północy linia równoległa usytuowana w odległości społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
290m od ul. Wiejskiej, od wschodu linia równoległa usytuowana w od- środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenległości 50m od ul. Górnej, od południa linia równoległa usytuowana w nego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływaodległości 200m od ul. Wiejskiej, od zachodu ul. Górna,
nia na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa
Obszar 10 - od północy ul. Szkolna, od wschodu linia równoległa usy- w okresie wyłożenia do publicznego wglądu o którym mowa powyżej.
tuowana w odległości 60m od ul. Łącznej, od południa ul. Polna, od za- Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziałychodu ul. Łączna,
wania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
Obszar 11 - od północy ul. Szkolna, od wschodu granica działki 1163 z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
działkami 1164/1 i 1165, od południa linia biegnąca granicą działek 1163, społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
1162/1 przedłużona przez działkę 1161/2 do granicy z działką 1157/2, od na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Psary na zasadach okrezachodu granica działki 1161/2 z działkami 1159, 1158/2, 1157/2,
ślonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
Obszar 12 - od północy ul. Szkolna i ul. Wiejska od wschodu linia rów- i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do
noległa w odległości 80m od ul. Gródkowskiej, od południa linia równo- dnia 5 maja 2017r.
Wójt Gminy Psary /-/ Tomasz Sadłoń
legła zlokalizowana w odległości 330m od ul. Wiejskiej, od zachodu ul.

15

16

KULTURA
Coroczne Zapusty w Dąbiu

Tradycyjnie, już po raz 26. Ośrodek Kultury w Dąbiu zorganizował imprezę ostatkową dla mieszkańców naszej gminy.
Jak zawsze na stołach królowały pączki, a na scenie zespoły artystyczne z naszej gminy wystawiały przezabawne widowiska kabaretowe. Gościnne wystąpili
także ”Grodźczanie”. Zespół z sąsiedniego Będzina co roku przyjeżdża do Dąbia
na tą niezwykłą imprezę, podkreślając
jej oryginalny charakter, wyjątkowość i
profesjonalizm w przygotowaniu i przebiegu.
Tym razem przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się
Zespół „Od... Do...” na scenie podczas Zapustów
zespoły: Dąbie – w przedstawieniu „O
Marysi, która chciała być sierotką, czyli
szej gminy, uczestniczyli: Wójt Gminy
teatrzyk dla dorosłych”, Od… Do… – nie z programem nawiązującym do lat
Tomasz Sadłoń, Zastępca Wójta Marta
międzywojennych
Warszawy
wystąpił
zaprezentował „Korowód zapustowy”,
Szymiec, Przewodniczący Rady Gminy
Zespół
„Grodźczanie”.
Górzanie – widowisko „Kulawa Gęś”,
Jacenty Kubica, Sekretarz Mirella BaPo
występach
artystycznych
wszyZagłębianki – zaprezentowały scenki
rańska-Sorn, Radne Rady Gminy Małgokabaretowe, Tęcza – program „Lata scy uczestnicy imprezy radosną zabarzata Ilona Pasek i Grażyna Polasiak oraz
młodzieńcze i teraźniejsze kabaretu Tę- wą taneczną zakończyli tegoroczny
Dyrektor GOK Gminy Psary Anna Nagły.
cza” oraz Kapela Gródków – przedsta- karnawał. W tym szczególnym wieGOK.
czorze,
oprócz
wielu
mieszkańców
nawiła „Gminę Psary w pigułce”. Gościn-

Ewa Kozera zaprezentowała swoje prace mieszkańcom gminy
5 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury można było podziwiać wystawę obrazów młodej, utalentowanej malarki Ewy Kozery, mieszkanki Gródkowa.
Wystawa cieszyła się dużą frekwencją malarstwa. Odpowiada na pytania gdzie
zarówno mieszkańców naszej gminy, jak jest obraz? z czego się składa? i co jeszcze
również miast i gmin ościennych. Wysta- może być jego składnikiem.
Podczas wernisażu młoda malarka
wa prezentowała dorobek powstały w
latach 2012-2017. Prace pochodziły z kilku dodała również jak bardzo ważne w jej
realizowanych przez malarkę projektów. artystycznych poszukiwaniach jest to, iż
Celowym zabiegiem było pokazanie mieszka na wsi. Od dziecka świat natury
kilku nurtów, które ją interesują tak, aby jest jej bardzo bliski, dlatego część makażdy z oglądających mógł znaleźć coś teriałów, z których powstały obrazy ardla siebie. Jedną częścią był zestaw pej- tystka odnalazła we własnym otoczeniu.
zaży miejskich, przedstawiających mię- Wiele z nich malowane było bowiem za
dzy innymi starówkę będzińską.
pomocą kamieni, trawy, czy gałęzi, co w
Pozostałe obrazy to prace, w których połączeniu z rozpylaną farbą dało bardzo
Ewa Kozera poszukuje nowych obszarów ciekawe efekty. GOK.
Ewa Kozera w dniu swojego wernisażu

MAŁY OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI W GMINIE pSARY
1 marca w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyły się gminne
eliminacje konkursu recytatorskiego „Mały OKR”. W szranki
rywalizacji stanęło 64 młodych recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy.
Jury w składzie Helena Warczok Dyrektor GBP, Ewelina Trzcionka
reprezentująca OPS i Magdalena Gdesz-Sobczak z GOK Gminy Psary,
po burzliwych obradach zdecydowały przyznać I miejsce w kategorii I-III klasa Oliwii Adamczyk ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Dąbiu, I miejsce a kategorii IV-VI klasa Wiktorii Zbień ze
SP im. S. Polakowskiego w Strzyżowicach. Wśród gimnazjalistów wygrała Joanna Kita.
Te trzy młode artystki będą reprezentowały naszą gminę na eliminacjach wojewódzkich konkursu. Życzymy powodzenia i trzymamy
kciuki za dziewczyny! GOK.

Laureaci konkursu „Mały OKR” z jury
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JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 2017
W dniach 8 i 9 luty w Sali Bankietowej OSP Dąbie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia
pożycia małżeńskiego.
Wójt Gminy Psary w imieniu Prezy- się Państwo: Teresa i Józef Dziubowie, Sornowie, Marianna i Edward Banachodenta Rzeczypospolitej Polskiej odzna- Wanda i Stefan Dwojewscy, Maria i Ja- wie, Bronisława i Adam Szczepkowie,
czył pary obchodzące Złote Gody. Meda- nusz Koziełowie, Marianna i Mirosław Daniela i Józef Tolakowie, Zofia i Tadeusz
lami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Koziełowie, Helena i Leon Knapikowie, Bochenkowie, Janina i Alojzy DominiJubilaci świętujący Diamentowe oraz Że- Wanda i Antoni Paszewscy, Krystyna i czakowie, Aleksandra i Henryk Przybyłlazne gody otrzymali listy gratulacyjne z Leszek Paśnikowie, Wiesława i Stanisław kowie, Marianna i Alfred Przybyłkowie
rąk kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Sarnikowie, Wanda i Stanisław Sarniko- oraz Irena i Lucjan Wachowie.
Jubileuszem 65-lecia pożycia małżeńw Psarach – Teresy Celki. Wszyscy wyróż- wie, Halina i Aleksander Ziętkowie, Alicja
nieni obdarowani zostali kwiatami oraz i Mieczysław Kaimowie, Teresa i Zdzisław skiego wyróżnieni zostali Państwo: Klara
Lisikowie, Zofia i Stanisław Białasowie, i Czesław Kowalscy oraz Maria i Florian
jubileuszowymi prezentami.
W tej wyjątkowej uroczystości uczest- Józef Gimzia, Teresa i Franciszek Czaplo- Bijakowie.
Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej,
niczyli: Wójt Gminy Psary Tomasz Sa- wie, Wanda i Stanisław Kotułowie, Madłoń, Zastępca Wójta Gminy Psary Marta ria i Stanisław Łaszczychowie, Krystyna odznaczeniu Jubilatów medalami i wręSzymiec, Sekretarz Gminy Mirella Barań- i Jacek Łukasikowie, Zdzisława i Stefan czeniu listów gratulacyjnych był czas na
ska-Sorn, kierownik Urzędu Stanu Cy- Pęczkowie, Kornelia i Zbigniew Rybako- złożenie życzeń i gratulacji oraz wzniewilnego Teresa Celka, Przewodniczący wie, Helena i Marian Sobierajowie, Anna sienie toastu szampanem. Następnie odRady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z i Stanisław Woźniakowie, Alina i Dariusz była się część artystyczna. Wśród wystęradnymi, sołtysi, rodziny oraz przyjaciele Krużelowie oraz Alicja i Leszek Nowako- pujących zespołów na scenie Jubiatom
zagrały następujące Zespoły Śpiewawie.
Jubilatów.
60-lecie pożycia małżeńskiego ob- cze: „Dąbie”, „Zagłębianki”, „Górzanie” i
W gronie wyróżnionych jubileuszem
50-lecia pożycia małżeńskiego znaleźli chodzili Państwo: Michalina i Henryk „Brzękowianie”. Red.

Pary zgromadzone na Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego z terenu gminy Psary - 08.02.2017 r.

Pary zgromadzone na Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego z terenu gminy Psary - 09.02.2017 r.
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INFORMACJE
Ogrodnictwo to pasja i nauka…

Przedstawiamy rozmowę z Beatą Sołtysik, mieszkanką naszej gminy, która zaszczepiła w tutejszą przyrodę ducha angielskiego ogrodnictwa.
Głos Gminy Psary: Co Panią sprowadziło do naszej gminy?
Beata Sołtysik: Obecnie mieszkam w
Dąbiu, a pochodzę z Sosnowca. Zawsze
chcieliśmy mieszkać za miastem. Okolice
gminy Psary podobały nam się ze względu na ciekawe położenie geograficzne,
urozmaicenie terenu, jak i połączenie komunikacyjne z pobliskimi miastami i lotniskiem, a przy tym cisza i spokój, miejsce na
spacery i jazdę na rowerze, za płotem dzikie
zwierzęta, a w ogrodzie ptaki i mnóstwo
pszczół.
GGP: Pani ogromną pasją jest...
BS: Oczywiście ogrodnictwo. Ono zawsze mnie pasjonowało. Jak byłam dzieckiem rodzice posiadali ogródek działkowy, gdzie często spędzało się wolny czas
w rodzinnym gronie, pieliło się grządki i
zbierało owoce. Tam też siałam i plewiłam
swoje pierwsze kwiatki. Wadą tych „działek” było to, że nie mogłam widzieć swoich
roślin codziennie, ponieważ trzeba było
tam dojeżdżać. Marzyłam sobie, że kiedyś
będę miała duży ogród przydomowy za
miastem. Życie jednak układa nam różne
scenariusze, ale dobrze na swojej drodze
spotkać bratnią duszę, by móc realizować
marzenia i pasje.
GGP: Co obecnie jest dla Pani źródłem inspiracji, tym, co rozwija tę wspaniałą ogrodniczą pasję?
BS: Z zachwytem i podziwem oglądam
od lat ogrody prezentowane przez Maję
Popielarską i marzę, aby kiedyś odwiedziła nasz ogród. Innym ciekawym źródłem
wiedzy i wrażeń dla mnie jest brytyjski program „Gardeners’ World” i cudowni prowadzący Monty Don i Carol Klein, od których
można wiele się nauczyć. Już można kupić
polskie wydanie czasopisma tego programu. Zwiedzałam różne ogrody podróżując, chętnie wyjeżdżam na wystawy i targi
ogrodnicze.

GGP: Skąd zainteresowanie akurat
ogrodami angielskimi?
BS: Największe wrażenie wywarły na
mnie wystawy kwiatów w Hampton Court i Chelsea Flower Show w Anglii. Tam
też urzekły mnie wiejskie ogrody, parki i
ogromna historia brytyjskich ogrodów. Styl
angielski dedykowany jest przede wszystkim dużym ogrodom. W przestrzeniach
tych bezdyskusyjnie przeważają zielone
trawniki oraz nieregularne rabaty kwiatowe w stonowanych odcieniach bieli, fioletu, różu i czerwieni. W projekcie ogrodu
angielskiego najważniejszą kwestią był
fakt, aby zachować naturalność i spójność
krajobrazu. W odróżnieniu od barokowych,
prostych i symetrycznych ścieżek – w aranżacje ogrodów angielskich wchodzą kręte,
wijące się alejki obsadzone gęstymi, starannie dobranymi kępami długowiecznych
roślin, w tym bylin, winobluszczy, hortensji, hibiskusów. W zaciszu alejek stawia się
romantyczne, metalowe lub drewniane
ławeczki i pergole oraz różne dekoracje i
rzeźby, w celu stworzenia typowej nastrojowo-sentymentalnej atmosfery.
GGP: I podobne dzieło udało się Pani
stworzyć tutaj.
BS: Wiedziałam, gdy przeprowadziłam
się do Dąbia 4 lata temu, że nasz ogród
będzie namiastką angielskiego ogrodu
wiejskiego z ciekawymi zakątkami. I rzeczywiście to się udało! W tym miejscu muszę
też podziękować miłym sąsiadom, którzy
bezinteresownie pomogli zaorać to pole
chwastów.
GGP: Za swoją pracę otrzymała Pani
niedawno nagrodę, prawda?
BS: Tak. W tym roku zdobyłam I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie na Ogrodnika
Doskonałego, organizowanym przez czasopismo „Mój Piękny Ogród”. Przyznam,
że radość z wygranej jest tym większa, że
nie jestem zawodowo związana z ogrod-

Beata Sołtysik w swoim ogrodzie

nictwem i nagrodzono mnie już kiedyś III
miejscem za projekt ogrodu w pierwszej
polskiej edycji Konkursu „Ziemia Planeta
Kobiet” organizowanym przez Fundację
Yves Rocher Instytutu Francuskiego w Paryżu w 2007 r.
GGP: Proszę powiedzieć jeszcze trochę o swoim doświadczeniu zawodowym, które ma przecież wyraźny związek z ogrodnictwem i tymi sukcesami.
BS: Jestem artystką plastykiem, prowadzę warsztaty z rysunku i malarstwa dla
dzieci i młodzieży oraz z florystyki dla dorosłych. Wykonuję dekoracje florystyczne
na imprezy okolicznościowe, scenografię na koncerty, organizowałam festyny
i plenery malarskie. Za swoją działalność
otrzymałam Nagrodę Artystyczną Miasta
Sosnowca za Upowszechnianie Kultury w
2010 r. Pasjonuję się malarstwem, fotografią, podróżami i aranżacją wnętrz. To, co
namaluję i sfotografuję wystawiam na licznych wystawach. Cieszę się, że zainteresowanie pielęgnacją roślin można traktować
jak pasję, choć to wielka praca i cały czas
trzeba się dokształcać. Nasz ogród cały
czas się rozwija, a więcej zdjęć z ogrodu
jest do obejrzenia na Facebooku i wkrótce
pojawią się też na blogu. GGP: Dziękujemy za rozmowę.

TURNIEJ A I B KLASY O PUCHAR WÓJTA
W turnieju wzięło udział 6 gminnych
zespołów, które podzielone zostały na
dwie grupy. Pierwszą tworzyły drużyny:
LKS Błyskawica Preczów, Klub Piłkarski
Sarnów i LKS Jedność Strzyżowice, a drugą
LKS Orzeł Dąbie, LKS Iskra Psary oraz Klub
Sportowy Góra Siewierska.
W grupach mecze rozgrywane były
w systemie każdy z każdym. Zwycięzca
pierwszej grupy grał z 2 miejscem z dru-

giej grupy i analogicznie zwycięzca drugiej grupy zmierzył się z drużyną, która
zajęła 2 miejsce w pierwszej grupie. Następnie zwycięzcy tych meczy walczyli o 1
i 2 miejsce, a przegrani o 3 i 4.
W półfinale zmierzyły się ze sobą drużyny z Sarnowa i Dąbia (wygrana dla Sarnowa 3-0) oraz Strzyżowic i Psar (wynik
2-2, w rzutach karnych 3-2 dla Strzyżowic).
III miejsce wywalczyła drużyna LKS Iskra

Psary wygrywając z LKS Orzeł Dąbie w
rzutach karnych. Mecz finałowy między
LKS Jedność Strzyżowice i Klubem Piłkarskim Sarnów również zakończył się rzutami karnymi, w których lepsza okazała się
drużyna ze Strzyżowic.
Po zakończeniu rozgrywek nastąpiło
wręczenie pucharów zwycięskim drużyną
przez Wójta Gminy Psary. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Red.
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OGŁOSZENIA
Wуjt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
mają zaszczyt zaprosić na

spektakl teatralny dla dzieci pt.:

„Pan Antenka
i srebrny kubraczek”
31 marca o godz. 17:00
Gminny Ośrodek Kultury
w Grуdkowie
Na rogu ulic Szklanej i Rуżanej stoi niezwykły sklep z zabawkami.
Każdej nocy wszyscy mieszkańcy pуłek sklepowych ożywają
i przygotowują się do rannych zakupуw- każda zabawka marzy o tym,
by zostać wybraną i trafić do dzieci.
Pewnego dnia do sklepu trafia Pan Antenka,
ktуrego piękny i srebrny kubraczek przyciąga wzrok
nie tylko chłopcуw, ale rуwnież dziewczynek.
Zazdrosne zabawki postanawiają pozbyć się intruza...

Wstęp wolny!

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
Grуdkуw ul. Zwycięstwa 2
tel./fax 32 267 22 59

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary

www.gok.psary.pl www.psary.pl

ZDOBĄDŹ MEDAL
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
MAŁŻEŃSKIE
Uprzejmie prosimy wszystkie pary, które w tym roku
obchodzą Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, o złożenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Psarach pisemnego
lub osobistego zgłoszenia jubileuszu.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym
związku małżeńskim i są obywatelami polskimi.
Wymaganymi dokumentami do zgłoszenia są:
1) skrócony odpis aktu zawarcia związku
małżeńskiego
(jeżeli małżeństwo zawarte zostało poza Urzędem Stanu
Cywilnego w Psarach),
2) kserokopie dowodów osobistych
obojga Jubilatów,
3) wniosek o nadanie medalu za długoletnie
pożycie małżeńskie.
Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma
miejsce około 6 miesięcy po złożeniu wniosku, o czym
jubilaci zostaną poinformowani pisemnie.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Psarach, ul. Malinowicka 4, tel 32 29 44 926.

Wуjt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
mają zaszczyt zaprosić na

TURNIEJ SZACHOWY
o puchar Wójta Gminy Psary
Gminny Ośrodek Kultury w Grуdkowie
24 marzec
godz. 17:00
ul. Zwycięstwa 2

24 marca o godz. 17.00

Wstęp wolny!

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
Grуdkуw ul. Zwycięstwa 2
tel./fax 32 267 22 59

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary

www.gok.psary.pl www.psary.pl
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PODARUJ SWÓJ 1% PODATKU NASZYM MIESZKAŃCOM
POMOC DLA KACPRA

Kacper urodził się 05.01.2000r. W wieku 3 lat został zdiagnozowany u niego
autyzm wczesnodziecięcy. Kacper ma szansę na normalne życie, ale jest to
możliwe tylko dzięki Waszej pomocy.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Kacper nadal nie mówi,
ma problemy z integracją sensoryczną, czyli czuciem własnego ciała. Jest
pod opieką kilku specjalistów. Dzięki dotychczasowej terapii i prywatnemu
leczeniu przejawia już zachowanie społeczne, nawiązuje kontakt, dużo więcej rozumie. Dla nas rodziców jest to nadzieja, że Kacper ma jeszcze szanse
być świadomym dzieckiem. Niestety leczenie oraz niektóre terapie nie są
refundowane przez NFZ. My wiemy, że można zrobić więcej i dlatego apelujemy o pomoc. Dzięki wpłatom z 1% nasz syn będzie mógł wyjechać
na turnus rehabilitacyjny oraz korzystać z codziennej rehabilitacji, terapii
i leczenia. Kacper jest pod opieką Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” .

POMOC DLA BIANKI

Bianka Grądzka ma 10 lat. Kiedy była dwu i półletnią dziewczynką pojawiły
się u niej objawy epilepsji. Był to zaledwie„wierzchołek lodowej góry”, która
nosi nazwę ceroidolipofuscynoza.
U dzieci chorych stwierdza się zaburzenia umysłowe, nasilające się drgawki, pogarszanie się wzroku i sprawności motorycznej. Objawia się szybko
postępującym zanikiem sprawności ruchowej i intelektualnej. Diagnoza,
stwierdzająca ją, to zasadniczo wyrok. Jak do tej pory, nie znaleziono sposobu na wyleczenie.
Choroba Bianki bardzo spustoszyła jej mózg, co uniemożliwiło kontakt z
nią. Czasem, gdy jest lepszy dzień bez ataków, udaje się wychwycić jej lekki
uśmiech i zaciekawienie, ale niestety coraz rzadziej... Bianula poddawana
jest codziennej rehabilitacji, aby uniknąć bardzo bolesnych przykurczy.
Bianka była w Nowym Yorku na kwalifikacjach do terapii genowej, ale niestety nie została zakwalifikowana do niej. Rodzice starali się także dostać na

POMOC DLA OLI
W czerwcu 2007 r. na skutek nieszczęśliwego upadku Ola Mosioł doznała urazu kręgosłupa, którego efektem był niedowład czterokończynowy i
niewydolność oddechowa. Ola walczy, z dobrym rezultatem, o powrót do
zdrowia i społeczeństwa, osiągając wysokie wyniki w nauce i poddając się
systematycznie specjalistycznej rehabilitacji. Rehabilitacja ta jest jednak
bardzo kosztowna i znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny Oli. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w jej sfinansowaniu. Ewentualne wpłaty prosimy kierować na konto fundacji: Fundacja
Dzieciom ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ ul. Łomiańska 5, 01-685, Warszawa o nu-

1% DLA MADZI
Magda Sobczyk ma niespełna 7 lat. Jej
problemy zdrowotne rozpoczęły się gdy
miała 11 miesięcy, wtedy to zdiagnozowano u niej guz splotu naczyniówkowego komory bocznej prawej (guz mózgu).
W okresie od maja 2011r. do sierpnia
2011r. przeszła pięć operacji. W 2014r. z
powodu dysfunkcji układu zastawkowego przeszła operację reimplantacji drenu

POMÓŻ WIKTORII W WALCE O ZDROWIE
Drogi Czytelniku, chcielibyśmy przedstawić Ci naszą małą córeczkę Wiktorię i jej historię.
Wiktoria urodziła się 26.03.2014r., ważąc zaledwie 2,3 kg. Natychmiast po
urodzeniu zdiagnozowano u niej niedrożność jelita. Jak się okazało podczas
operacji wykonanej w pierwszej dobie jej życia jelito cienkie nie było niedrożne, lecz martwe i dlatego musiało zostać
usunięte. Obecnie Wiktoria jest karmiona pozajelitowo. Poza tym sama nie może ani jeść ani
pić. Jedyną szansą Wiktorii na normalne życie
jest przeszczep jelita cienkiego. Wiktoria jest
podopieczną fundacji „Zdążyć z Pomocą”.
Prosimy Cię, pomóż nam zebrać środki na
leczenie oraz przyszły przeszczep dla Wiktorii –
możesz to zrobić na wiele sposobów!Po pierwsze, możesz przekazać 1% podatku dochodo-

Darowizny można wpłacać na konto
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Alior
Bank S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 10193 Szczypa Kacper darowizna na
pomoc i ochronę zdrowia
Za każde wsparcie dziękujemy
rodzice Renata i Grzegorz Szczypa

KRS: 0000037904
cel szczegółowy
dla 1% podatku:
10193, SZCZYPA KACPER
terapię enzymatyczną do Hamburga, ale tam też dowiedzili się, że jest już
dla nich za późno ...Mimo to nie tracą nadziei, że kiedyś uda im się pomoc
ich córeczce.
Koszt miesięcznej rehabilitacji to tysiąc złotych i wiele jeszcze innych wydatków typu pieluchy, zdrowa żywność i środki
higieniczne, nie wspominając o kosmicznie
drogich sprzętach rehabilitacyjnych.

KRS: 0000037904
cel szczegółowy dla 1%
podatku: 19038, Bianka
Grądzka
merze: PKO S.A I O/ Warszawa: 41 1240 1037
1111 0010 1321 9362 z dopiskiem „Leczenie i
rehabilitacja Oli Mosioł”.

KRS: 0000037904
cel szczegółowy
dla 1% podatku:
1335, Mosioł Ola
obwodowego układu zastawkowego.
Obecnie Magda ma problemy ze wzrokiem oraz ma niedowład lewostronny, a co za tym idzie krótsze kończyny lewe, dlatego tak ważna dla niej w
okresie wzrostu jest systematyczna rehabilitacja. Koszty rehabilitacji są bardzo wysokie, dlatego prosimy o wsparcie i przekazanie 1% na Magdę lub
ewentualne wpłaty na konto Fundacji ISKIERKA, ING Bank Śląski nr konta:
45 1050 0099 6781 1000 1000 0263 z dopiskiem „dla Magdy Sobczyk”.

KRS: 0000248546
cel szczegółowy dla 1%: Magda Sobczyk
wego podczas rozliczania swojego PITa:

KRS: 0000037904
cel szczegółowy: 24451 Kubik Wiktoria
1. Po drugie, możesz wpłacić darowiznę bezpośrednio na konto Fundacji
„Zdążyć z pomocą”:
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615. ul. Łomiańska
5, 01-685 Warszawa.
Tytułem: 24451 - Wiktoria Kubik - darowizna na pomoc i ochronę
zdrowia.
2. Po trzecie, możesz zbierać dla Wiktorii plastikowe nakrętki od butelek
i innych opakowań. Nakrętki można przekazać do Kancelarii Urzędu
Gminy w Psarach lub bezpośrednio do nas – rodziców dziewczynki.
Za wszelką udzieloną pomoc dziękujemy,
Wiktoria i jej Rodzice.
Więcej informacji na www.wiktoriakubik.pl

